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Ona zdecyduje o awansią nagodach, grantach,
czytania statutu, nie midĘm ochoĘ pośrięcać u4yłpłatach i możliwościachwyjazdu. Kto o tym
uwagi zjawiskom tak przetońym.
przelotnym. Ponienaż
PonićrłŁżnie
nie jes- zapomniał, już tu nie pracuje. A gdy w nauce
tem (gdzie te czas}!),
w zabłpnę, pĘdzej ey później nie ominie mnie i
czasy!), podejmuję
czytanie
czytani
imuję
Ęfr studentem, nie zadaĘ6, sobie trudu

ze

studenckiej perspektpry.
Juz pierwsza strona prąmosi waźne informacje:

wśrod ośmiuzadań oodstawowvch politechniki
Wroctavłskiej jako piórwsze figuiuje: "kształcenie

studentów i ich wychowywanie w duchu... " (duchy
poszanowanie praw człorrlieka, patrio§zm,

§ą czter},:

demokracja

i

ztzeszania, zgromadzania, dostępu.

studencka dusza podpowiada, że
żeto

P

oĘczona

zĘt piękne,więc

Najcz$ciej nie pr4puvcza

, źle

ąaa

świecie uczeli poddawać

człowiek uzyskuje tam prawo kontaktu i współpracy

nauczyclelami, którry przekażą mu wiedzę i

doświadczenie. Ich prryktad i postawa stają się dla
1 grudnia 7997 r, odĘła się w Behredcrzc
studenta drogowskazem na lata. Pod ich kierunkiem
sam student odkrywa, jak ograniczonyjest horyzont zvstóśćnadaniaorzez.Pr'głłdeńta RP l-eche
dziśosiągalnej wiedzy i jak niezmierzone możliwości qłułów naukort'ch profesóra, WśrOOuryrtnair
pracownik Politechniki Wrocławskiej
poznania. Student - współpracoulnik? Jest karta w

l
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statucie, która formalizuje ten kontakt fiakze
inaczej) w postaci asystenćkiego stażu §tudenta.

plzez korylarze poli,techniki ma okazję, prawo i

emerytury, rok §traty dziś kosztou,ałĘ mnie utratę

zleceń, honorariów

i

publikacji. W instytucie
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nie, gdzie studenci zamiast ucryć się,

Zrzucam studencką skórę. Crytam te same

wiek z kolegów mnie zasąpi, i on zechce kie$Ń
wyjechać. Z napisaniem książki poczekam do

str. 6

jedynym doświadczeniem uniwersyteckim.

lowanie też nie jest możliwe bez regulaminu.
Studenci musą zrozumieć nieuchronną przydat-

poświęcam noc na przygotorłanie wykładu, jedyną
nagrodę da mi student, gdy w przerwie 7Apyta, qy
nie popełniłem błędu wewzorze. GdyvyłożęĘe co,
jedyną kaą będzie widok sennych Ńarzy sfuchaczy,
nad którymi zaułszc.zachowam przewagę w po. §ta9i
egzaminu. Gdytłyjeżdzam za granię, nie przejmuję
się drobiazgiem w postaci biegnących zajęć - ktokol-

Konkurs

śpołeczności,którą tworzy młodzież i jej naucryciele. W sali wykładowej §tudent jest tylko
słuchaczem, politechnika jest jego pierwszym i

jednak' powie studentowi, że ducha uniwersyteckiego nie naĘnła się z asystt:ncĘ pensją, leczbuduje
na własnej ciekawŃci, konsekwecji i pracy? Kiedy

wiele oprócz kłopotów. Gdy uczę ambitnie,

str. 5

szczególnej

z

paragra$ chłodnym okiem naukowca. Kształcenie
studentów nie jest moim pi€ru/szym_zadaniem: choć
nauczanie sprawia mi przyjemność, nie prrynosi

tlotuskopy

zadań. Skąd mieliby wiedzieć, że wstępując na

cryli: wiedzę zdobywać, zasad przestrzegać, o

nośćprzepisów.

gtr.3

Dobrue, że nie wiedą o tym studenci. Statut im
nie podpou,ie, że mogliĘ znależń w uczelni więcej
nD Śzkołę, która kształci, wychowuje i wymaga, lub
naukową placówkę po,wołaną do arcyważnych

wychowawczym oddziaływaniom - §tudiują z
wyboru. Z członkostwem społecznościmłody

godnośćdbać, do pżepisów się stósować. l cz,y|erć,
eytać
czrłtać bez przerw!,
Drzerwv. a po kolei: regulamin,
repulamin. piany,
olanv.
przepisv wykonawcze,
programy, ustawę.
ustawę, przepisy
wvkonawcze. no i statut.
§tatut.
Skoro ślubowali prze§trzegać, więc niech poznają
owoce przebogatej legi§lacji urzędniczej, tworzonej
z myśląo nich. Nićch się nauczą, żeĘĆiew uczelni
zaczyna sięod przepisów: samorąd mogą utworryĆ,
ale najpierw trzeba napisać jego regulamin. Straj-

Z ndesu Prawodnlczreoge ft.a

za całokształt.

szukam dalej:
dalei: administracja,
administracia. struktura.
ura, organy,
organv.
zasady, pracownicy - na końcu, w rozdziale7, są
studenci ! Mają ślubowaći postępować zgodnie,

!łr. ł

dydakĘczna nagroda rektora, może nawet §enatu.

odpowiedzialność za losy politechnikę uąyskują członkostwo w

społeczeństwa i państwa). ostatnie, ósme zadanie
uczelni tezciekawe: dbaćozdrorł,ie i roarrój flzyeny
studentół. Studencki nastój ogarnia miębez reszĘ.
Na stronie drugiej znówwesoło: wolnośćwyrażania,
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STATUT Do STUDENTA

zastępstwie, wyciągam wnióski-oczywiste

,{§

student usły§zy, że od pienvszych kroków stawianych

obowiązek podjąc samodzielne

studiowanie ?

i

twórcze

Moźle lepiej, że §tatut nie otwiera studentom

takich zamorskich perspektyv,. MogllĘ zayyać, uy
moja nauczycielslar rola nie jest aĘ głóvmym moim

zadaniem albo, czy budżBt uczelni pochodący z
ministerstwa edulracji nie powinien Ęć kierou,any
vryłącznie tam, gdzie edukacja rzeczywiście ma
mieisce. Jaki bvłbv los badań. z któwch mam Ęle
prz}jemnofui, 'cz:isem nawet pienięózy? W UŚA
(podobno) studen,;i posuwają się do regularnej
ankietorłei ocenv vyvkładou,cół ! Dziekan 7mu§za
profesońl&, by ziej rócenywyciągali wnioski ! Potrati

ałolnić lub odmółić awansu zasfużonemu

w nauce

człorviękowi tylko dlatego, ż€ §tudentom nie od_
bowiem moje nauczanie jest zaledwie zauwłżalnym poniada sposób jego nauczania !
szarwarkiem. Moim dorobkiem jest praca naukornła.
Dobne,Że mamy statut.
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prcf. dr hab. inż. Marian Cąielski.

a

W Belwederze, podczas uroczystości 14 rtyc

t992r., §ltuły naukowe profesora otrłyBaj+

prof. dr hab. inż. Jan Chlebicki
In§tytut Technologii Organicznej
Sztucznych (I-27)

i Tbq

Kołaczkoa
i Nm

prof. dr hab. inż. Andrzej

In§tytut Technologii Nieorganicznej
Mineralnych (I-2ó)

prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek
Ins§ltut Podstaw Elektrotechniki
nologii (I-7)

i

Elektroai

prof. dr hab. inż. Ryszard Żuchowski
In§tytut Materiałoznawstwa

nicznej (I-19).
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Mechaniki
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